
# Zeus bestuursvergadering 24/09/2012 
door Feliciaan 
Start vergadering om: 18u15 tot 19u40 
  
## Aanwezig 
Tom, Toon, Pieter DB., Sander, Pieter V., Stijn, Feliciaan 
  
Jasper niet, is in Japan en niet beschikbaar 
  
## Rollen 
Door het wegvallen van Jens Panneel en Matthias Lemmens moeten de rollen van voorzitter en 
penningmeester ingevuld worden. 
  
### Voorzitter 
Nieuwe voorzitter (Tom) moet bevestigd worden bij volgende ledenvergadering 
  
### Penningmeester 
Nieuwe penningmeester (Pieter V.) moet bevestigd worden bij volgende ledenvergadering 
  
### Vice-voorzitter 
Nieuwe vice-voorzitter (Feliciaan) door Tom die voorzitter wordt, moet bevestigd worden bij volgende 
ledenvergadering 
  
## Officieelheden 
### Sleutels 
Nog 2 á 3 bijvragen door Tom, sleutels van Jens nog regelen 
  
### Bankrekening  
Pieter V. en Tom naar Argenta gaan 
  
### Infoavond DSA 2/10 om 19u Therminal Podiumzaal 
Pieter DB., Tom, Pieter V. en Feliciaan zullen aanwezig zijn 
  
## Activiteiten 
### Aankondigen 
Op site DSA, poster, zoals vorige jaren 
  
### Mogelijke activiteiten 
1. Talksavond 
onder andere Bonsai (JS-lib) => Sander 
  
2. Bruce Schneider door Sander 
Niet mogelijk 
  
3. GPU-programmeren 
Vinden van iemand die daar veel kent => Sander 
  
4. Ledenprojecten 
Wat onze leden zich in de zomer mee hebben bezig gehouden 
Om alle projecten van leden te zien => Sander 
  
5. Datacenter (S10) UGent 
Pieter DB.: eind oktober 
  
6. Appcompititie 
Workshop te organiseren, hoe beginnen te programmeren voor mobiele platformen 
Welke platformen? Binnen scriptingtalen, JS => JQuery UI en voor in Hydra, over iOs kan Javache, voor 



Android moeten we nog eens zien. Afspreken met Prof. Dawyndt 
  
7. Voorbereiding VPW 
Voor 2de semester, betrekken van Prof. Schrijvers en Prof. Dawyndt 
  
8. Bezoek aan URGent.fm 
Pieter DB. en Toon: wanneer, en is het interessant, en radiotechniek voor onze leden 
  
9. LAN-party 9/11 samen met Ceneka 
Nog te beslissen, Tom is al gaan praten, van vrijdagavond tot zaterdagmiddag, in de Therminal, normaal 
eind november, aanvragen van stroom en een wired netwerk checken + sponsoring  
  
10. Talk van proffen uit onze richting 
Iedereen een prof aanschrijven, het is om te weten waar de proffen mee bezig zijn 
Toon: Prof. Schrijvers 
Feliciaan: Prof. Dawyndt 
  
11. GIT lessen (2de sem) 
Verspreiden in de ICT, en assistenten van SOII. Door Toon 
  
12. Hardware-projectje (8/10) 
Kleine groepjes, op de ledenlijst vragen + we voorzien een budget 
a. Deur, automatisch openen: bluetooth. Feliciaan, Stijn en Tom 
b. Koelkast, barcode: Toon en Pieter DB. 
c. Sfeerverlichting: Sander, Michiel  
  
13. Ontwikkelaar Raspberry Pi is beschikbaar voor talks 
Sander 
  
14. Hydra hackaton 
Gewoon in de Zeus, 11/10  
Door Pieter DB. en Tom 
  
15. Fosdem 
  
16. Openingsactiviteit + ledenvergadering 
  
## Datum ledenvergadering 
Maandag 8/10 om 17u30 + hardware projecties 
Silox nieuwe leden presentatie maken 
Naam: Zeus Hardware night 
  
## Zeus maillinglist 
Meer mensen die geen lid zijn maar wel informatica studeren erop krijgen, online inschrijven 
  
## Organisatie bestuur 
Voorzitter: Tom 
Vice-voorzitter: Feliciaan 
Penningmeester: Pieter V.  
  
## Hydra 
### iOs versie 
Enkele UI moeten er nog bijkomen 
  
### Android versie 
Moeten er nog enkele bugs gefixed worden 
  



## Subsidies 
Bus VPW nog niet bij subsidies 
  
## Sponsering 
IKEA vragen voor sponsoring led-lampen: Stijn 
Groton: Javache 
  
## IPv6 
We zitten bij de testgroepen 
  
## Zeus truien 
  
# Volgende bestuursvergadering dinsdag 2/10 om 17u30 

 


